
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA CONSENSUAR CO

COLECTIVO DE ARTESÁNS E ARTISTAS DE RÚA UNHA REGULACIÓN NON EXCLUÍNTE COA

ARTESANÍA E AS ARTES DE RÚA

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello

de Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A artesanía e as manifestacións das artes de rúa forman parte do patrimonio cultural e inmaterial de

Santiago, son elementos que tradicionalmente dan vida, enriquecen e humanizan a nosa cidade

histórica. Malia que esta riqueza é amplamente recoñecida, o colectivo de artesáns e artistas de rúa de

Compostela atópase seriamente ameazado por causa das accións do actual Goberno municipal.

A súa situación non é un debate novo no Pleno, senón que xa foi abordada con anterioridade e a

Corporación adoptou varios acordos ao respecto. Na sesión do 27 de febreiro de 2020, aprobouse

unha moción conxunta, a partir dun texto presentado por Compostela Aberta, que instaba á protección

das actividades e emprazamentos das artes na rúa, tal e como se recolle na acta dese Pleno:

A continuación ten lugar o debate e posterior votación dunha moción conxunta de todos os

grupos políticos municipais que substitúe a presentada por CA, co número de rexistro 92,

para planificar estratexicamente as artes da rúa no Xacobeo 2021, e o Pleno da

Corporación por unanimidade dos/as concelleiros/as presentes acorda, organizar coas

distintas áreas competentes do goberno do Concello de Santiago a planificación

estratéxica das actividades culturais de rúa para preparar e despregar o seu correcto

desenvolvemento nas prazas, parques e rúas da cidade durante a celebración do Ano

Santo 2021, todo elo de forma coordinada co colectivo de artistas de rúa.

Malia ese compromiso, asumido polo Goberno, o 22 de setembro de 2020, o concelleiro delegado de

Mobilidade e Seguridade asinou un decreto, con referencia de documento CIR14I2Z1 que resolve:

SUSPENDER a concesión de autorizacións de ocupacións trimestrais da vía pública, en

aplicación da normativa que regula as actividades artísticas que se desenvolven nese

espazo, promovidas por particulares, dende o primeiro trimestre do ano 2021, durante o

tempo preciso para realizar o estudo e, no seu caso, a modificación destas normas.
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A aplicación do decreto supuxo, na práctica, o incumprimento dun acordo unánime da Corporación

municipal, posto que os permisos para desenvolver actividades de artes na rúa estarían suspendidos

cando menos durante parte do presente ano.

Posteriormente, e diante da situación creada pola acción do Goberno municipal, o Pleno da

Corporación Municipal aprobou un novo acordo, o 29 de outubro de 2020, con dous puntos:

1. Que o Goberno presente para a súa aprobación en Pleno unha nova normativa de artes

de rúa consensuada co colectivo de artistas de rúa antes do remate deste ano 2020.

2. Que en ningún caso haxa descontinuidade no outorgamento trimestral dos permisos

para desenvolver as actividades de artes de rúa, tal e como anuncia a resolución do

decreto asinado o 22 de setembro do ano 2020 polo concelleiro delegado de Mobilidade

e Seguridade.

O grupo municipal do PSOE abstívose na votación, e por iso debeu sentirse lexitimado para non

cumprir un acordo plenario e, o que é aínda máis grave, para operar no sentido contrario dese acordo.

Sen diálogo e, tendo como interese sustraer espazos públicos tradicionalmente empregados polos

artistas, o Goberno municipal publicou un decreto asinado este pasado 16 de marzo que facía efectivas

unhas novas normas reguladoras para a realización de actividades artísticas na vía pública.

Ese decreto non só incumpre o acordo plenario, senón que mesmo supón o incumprimento do

programa electoral do partido que sustenta o Goberno, o PSOE, que prometía o seguinte:

13. Lanzaremos un programa de emprendedores, talleres e artesáns no termo municipal,

impulsando a súa posta en valor e apoio, poñendo en valor a súa relación coa producción

e mantemento dos valores patrimoniais da paisaxe urbana histórica de Santiago.

15. En colaboración co Centro Galego para a Artesanía e o Deseño, poremos en valor a

oferta de productos de artesanía da comarca de Santiago, que serven de mostra da

evolución creativa na nosa contorna máis próxima.

Amparándose no contexto pandémico, esta forma de desgobernanza está a converterse nun patrón

que se repite durante todo o actual mandato municipal. Neste caso tradúcese nun proceso non

dialogado que derivou nun enorme descontento entre as e os case 40 artesáns que traballaban nas

rúas da cidade histórica. Case seis meses despois do último dos acordos plenarios, non foi ata hai

escasos días cando, por fin, o concelleiro-delegado Gonzalo Muíños tivo a ben recibir a este colectivo,

nunha reunión na que tamén participou a concelleira de Cultura e Urbanismo Mercedes Rosón. Deste

xeito, os representantes do colectivo dos artesáns puideron trasladar as súas demandas só a posteriori

da publicación do decreto que os deixou fóra do espazo público amparándose na UNESCO.
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Sen escoitar nin aos colectivos nin ao Pleno da Corporación, o concelleiro Gonzalo Muíños operou

unilateralmente desbotando o traballo dos artesáns que desenvolven as súas actividades nas rúas da

zona vella, e amparou a súa definición como “actividades sen interese cultural” que, segundo o texto do

antedito decreto, «contribúen á degradación ou banalización da cidade histórica». Unha exclusión

inxusta, non concordante coa opinión maioritaria do Pleno da Corporación, nunha normativa aprobada

unilateralmente que non valora novos modos de ordenamento das artes de rúa, que é restrictiva coas

antigas e coas novas posibilidades, e que desposúe ao colectivo de artesáns dos lugares tradicionais

onde se localizaban sen buscar melloras para o desenvolvemento das artes de rúa.

Podería establecerse un longo debate sobre o que, na actualidade, e mentando á UNESCO, degrada

ou non degrada a imaxe e a convivencia das rúas na cidade histórica de Compostela. Santiago é unha

cidade con visións diversas sobre o espazo público, mais a opinión máis extendida coincide na

necesidade de dotar de vida a unha patrimonio monumental ben conservado, e a artesanía e as artes

de rúa son imprescindibles para conseguilo. Neste contexto de opinións diversas, o Goberno debe

aprender a ter en conta a todos os colectivos e as súas reivindicacións lexítimas, procurando a

corresponsabilidade na xestión da cidade, e neste caso ainda de maior interese ao tratarse dun

colectivo composto por xente moi moza.

Por todo o anterior, e porque aínda estamos a tempo de elaborar unha normativa consensuada, o

Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte:

ACORDO:

Instar o Goberno municipal a:

1. Retirar as normas reguladoras da realización de actividades artísticas na vía

pública recentemente recollidas nun decreto asinado polo concelleiro Gonzalo

Muíños o 16 de marzo de 2021.

2. Elaborar unha nova normativa consensuada co colectivo de artistas de rúa de

Compostela e que recolla o acordo do plenario do 29 de outubro de 2020.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2021

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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